Nho Quan sơ kết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm
Thứ hai, 13 Tháng 7 2009 17:00

Chiều ngày 14/7/2009 tại Hội trường khối dân vận Huyện uỷ Nho Quan, Ban Thường vụ Huyện
đoàn Nho Quan tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng
đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009. Đến dự và
chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Hồng Thái, phó bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, đồng chí
Nguyễn Văn Phiếu, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ. Các đồng
chí Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc huyện Đoàn dự hội nghị.
6 tháng đầu năm 2009, các cơ sở Đoàn của huyện đã tổ chức 97 buổi tuyên truyền giáo dục
chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tặng 253 xuất quà trị gia 12,5 triệu đồng cho gia
đình chính sách, tham gia giúp đỡ các hộ gia đình chính sách xây dựng sửa chữa nhàvà khắc
phục hậu quả lũ lụt với hơn 4000 ngày công lao động tình nguyện; Thực hiện 3 đề tài nghiên
kứu cấp bộ .Tổ chức 3 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về hội
nhập kinh tế quốc tế, 14 chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ việt nam với số tiền quỹ hơn 10
triệu đồng, 12 buổi tư vấn, định hướng nghề và học nghề cho 1500 đoàn viên thanh niên, giới
thiệu việc làm cho 165 đoàn viên thanh niên, duy trì và thành lập 36 tổ tiết kiệm vay vốn tại 27
xã, thị trấn với tổng số dư nợ 15 tỷ đồng. Chỉ đạo tâp huấn nghiệp vụ cho 150 cán bộ đoàn ,
kiện toàn 3 bí thư và 7 phó bí thư đoàn cơ sở, mở 32 lớp tìm hiểu về đoàn và kết nạp 1670 đoàn
viên mới, có 400 đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng đảng và có 155 đoàn viên được kết nạp
đảng. Tổ chức cho 119 thiếu nhi tiêu biểu và 54 tổng phụ trách đi báo công tại Lăng Bác Hồ.
6 tháng cuối năm 2009, Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện tập trung vào
các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Nho Quan
học tập và làm theo lời Bác”, “Cưới văn minh tiết kiệm trong đoàn viên thanh niên. Tiếp tục chỉ
đạo các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, kế hoạch hoạt động hè trên địa bàn
dân cư và tết trung thu 2009. Phối hợp tổ chức Đại hội Hội LHTN huyện Nho Quan lần thứ II(
nhiệm kỳ 2009- 2014). Tổ chức lễ Thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ vào tối ngày 26/7
và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trên các mặt công tác./.
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